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TWITTER

Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários que enviem e leiam atualizações
pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"), através da própria Web ou
por SMS.[1]
As atualizações são exibidas no perfil do usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários que tenham
assinado para recebê-las. Usuários podem receber atualizações de um perfil através do site oficial, RSS, SMS ou
programa especializado. O serviço é grátis na internet, mas usando SMS pode ocorrer cobrança da operadora telefônica.
Desde sua criação em 2006 por Jack Dorsey, o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo.
Algumas vezes é descrito como o "SMS da Internet".[2]
A estimativa do número de usuários varia, pois a empresa não informa o número de contas ativas. Em novembro de
2008, Jeremiah Owyang estimou que o Twitter tenha de 4 a 5 milhões de usuários.[3] Em maio de 2009, um estudo
analisou mais de 11 milhões e meio de contas de usuários.[4]
Em Fevereiro de 2009 o blog Compete.com elegeu o Twitter em terceiro lugar como rede social mais usada (Facebook
em primeiro lugar, seguido do MySpace).[5]
Devido ao sucesso do Twitter, um grande número de sites parecidos foram lançados ao redor do mundo. Alguns
oferecem o serviço para um país específico, outros unem outras funções, como compartilhamento de arquivos que era
oferecido pelo Pownce.
Um estudo da Universidade de Harvard concluiu que apenas 10% dos usuários produzem 90% do conteúdo.[6
Uso
Em 12 de fevereiro de 2009, aconteceu o Twestival, um encontro de usuários do Twitter em 170 cidades ao redor do
mundo.[7] Adquiriu destaque na mídia o uso do Twitter durante as manifestações ocorridas na Moldávia no início de 2009,
em que os jovens organizaram-se por meio dessa ferramenta da web 2.0. Ademais, o site também esteve presente no
debate político e na movimentação da oposição durante as eleições iranianas de junho de 2009. Outro uso da ferramenta, é
a publicação de microcontos, o que deu origem inclusive a um subgênero literário, a Twitteratura.
A Publicidade no Twitter
O Twitter também tem sido constantemente utilizado por grandes empresas para a divulgação de suas marcas, através
de constantes atualizações, sempre linkando o "consumidor" a uma página onde possa encontrar mais informações sobre
o serviço ou produto oferecido. Além disso, o twitter tem se mostrado um ótimo instrumento para o fortalecimento das
marcas no ambiente virtual, pois agrega seguidores que recebem as atualizações enviadas pelas empresas, porém ainda
é uma ferramenta que deve ser melhor explorada para esse fim. (2006.0217174-4)

Ligações externas
- Twitter - Página oficial (em inglês)
- Twitter Brasil - Blog brasileiro (em português)
- Twitter Portugal - Directório de utilizadores portugueses e blog (em português)
- Como usar a busca do Twitter (em português)
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